Voor de verdere groei van Koers Bedrijfspsychologie zijn wij op zoek naar:

•

Ben jij een ervaren psycholoog met een pragmatische, no-nonsense instelling en ZZP-er of
bereid dit te worden? Houd je ervan om op een oplossingsgerichte manier mensen te
begeleiden bij het zoeken naar een duurzame oplossing op het gebied van mentale
fitheid? En om hierbij voor alle betrokken partijen het beste resultaat na te streven? Ben
je op zoek naar zelfstandigheid en vrijheid als ondernemer, maar zoek je verbinding met
vakgenoten en continuïteit in je opdrachten? Dan komen wij graag met je in contact.

Binnen Koers Bedrijfspsychologie begeleiden we medewerkers en zelfstandig
ondernemers vanuit zowel preventief als curatief oogpunt als mede met
ontwikkelvraagstukken. Onze (individuele) trajecten zijn voor een groot gedeelte gericht
op het herstellen dan wel verbeteren van de persoonlijke, energie- en/of werk-privé
balans, werkhervatting en het vergroten van werkplezier. Maar ook medewerkers met
enkelvoudig trauma en lichte tot milde psychische klachten kunnen bij ons terecht. Naast
de specifieke hulpvraag wordt er gewerkt aan basiselementen voor veerkracht, zoals het
hebben van een gezonde leefstijl en het kiezen van een richting waarin men gelukkig is en
kan blijven.
We werken zonder protocollen en kunnen hierdoor altijd maatwerk bieden. Met onze
positieve insteek kijken we samen met de medewerker naar wat wél kan.
Koers Bedrijfspsychologie bestaat uit een netwerk van zelfstandig werkende psychologen
die binnen een franchiseconstructie onder de vlag van Koers werken. Hierdoor kan men
profiteren van zowel de voordelen van het zelfstandig ondernemerschap als van o.a. de
binding met een netwerk van collega’s en een groot klantnetwerk.

•
•
•
•
•
•

ruime ervaring in het werkveld Arbeid & Gezondheid;
een pragmatische en oplossingsgerichte no-nonsense houding;
een frisse, verhelderende blik op complexe zaken;
daadkracht en snelheid van handelen;
kennis van psychologische processen én het bedrijfsleven;
klantgerichtheid; maatwerk is de standaard.

•

een universitaire opleiding psychologie, zo mogelijk aangevuld met een registratie
als GZ-psycholoog, psychotherapeut en/of A&O/ A&G-psycholoog;
minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het werkveld Arbeid, Gezondheid en
Organisatie en ervaring in het 1-op-1 begeleiden van cliënten, gericht op herstel,
vitaliteit en werkhervatting
Basis- en het liefst vervolgopleiding EMDR, ervaring met ACT en oplossingsgerichte
gespreksvoering zijn een pré
een zelfstandige, inspirerende persoonlijkheid met een ondernemende instelling;
een verbindende, positieve en oplossingsgerichte werkwijze;
uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
een representatieve ruimte om cliënten te ontvangen, of bereidheid cliënten in het
Coachhuis te ontvangen;
de bereidheid om met eigen vervoer te reizen binnen de afgesproken regio(‘s).

•

•
•
•
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•
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•
•

een ruim netwerk van opdrachtgevers, verwijzers en psychologen;
zelfstandig kunnen werken in een professionele context samen met vakgenoten;
regie over je caseload;
acquisitiekracht ter versterking en versteviging van de opdrachtportefeuille;
verzorging van facturatie;
ontwikkelingsmogelijkheden op diverse (vakinhoudelijke) gebieden in de vorm van
scholing, intervisie en supervisie.

Maak je interesse kenbaar door je motivatie en CV te mailen naar
info@koersbedrijfspsychologie.nl. Eerst meer informatie? Neem dan telefonisch contact
met ons op via 085 9020307.

